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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta unidade didática apresenta os conteúdos e encaminhamentos teórico-

metodológicos referentes ao uso das tecnologias no ensino de Arte, relevantes e 

necessários para a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica no 2º Ano 

do Ensino Médio do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, no município de 

Cafelândia – PR. Este será desenvolvido dentro de uma carga horária mínima de 32 

horas. 

Este material didático tem como objetivo propor subsídio teórico-metodológico 

para o desenvolvimento e compreensão de determinados elementos que estruturam 

e organizam a arte contemporânea, e sua relação com a sociedade atual, através de 

ações educacionais sistematizadas na disciplina de Arte. A partir da exploração de 

conceitos e sugestões de atividades que visar-se-á explorar o uso da tecnologia, no 

ensino de Artes Visuais. Tem como objeto de estudo as possibilidades do uso do 

telefone celular smartphones1 e das redes sociais2 como o facebook3 no ensino de 

Arte e Tecnologia, proporcionando ao educando através do processo a construção 

do conhecimento.  

 Sob forte influência de uma sociedade tecnológica a escola tem a obrigação 

de levantar discussões em torno do tema tecnologia4, assim tem-se direcionado 

debates em diferentes campos do conhecimento. Seu desenvolvimento e sua rápida 

expansão causaram, e causam, transformações significativas no ser humano e em 

toda a sociedade, nos dias atuais é difícil imaginar a realização de uma série de 

atividades habituais sem esses recursos, e isto se reflete dentro das salas de aulas. 
 A partir desta linha de pensamento propõe-se a elaborar reflexões e ações 

                                            
1
Os telefones celulares Smartphones (do inglês "smart", esperto, "phone", telefone) são aparelhos, 

cujo o foco não está na telefonia apenas, e sim em aplicações. Sua principal característica é a 
possibilidade de instalar programas que utilizam os recursos disponíveis no aparelho, capazes de 
reproduzir, gravar, editar, replicar, manipular, disseminar informações como textos, imagens e sons.  
2
 Rede Social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou 

vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das fundamentais 
características na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e 
não hierárquicos entre os participantes. 
3
Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançado em 4 de fevereiro de 2004, Em 4 de 

outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo por isso a maior 
rede social em todo o mundo 
4
O conceito de tecnologia adotado nesta pesquisa é de Ruy Gama (1987), compreende-se 

"tecnologia como ciência do trabalho produtivo" adotado nas mediações sociais (materiais ou 
simbólicas) sem desconsiderar as suas dimensões políticas, econômicas, culturais e sociais.   



sobre as possibilidades e as consequências fornecidas pelo aparelho celular e as 

redes sociais, principalmente o facebook no ensino da arte Contemporânea. 
  O intenso desenvolvimento de novas tecnologias ao alcance dos artistas 

tem possibilitado criações antes não imaginadas, seja pela abrangência dos meios 

de comunicação, como pelas probabilidades de criações interdisciplinares. Tais fatos 

têm alterado muito o perfil do artista criador contemporâneo, incorporando às novas 

criações equipamentos multimídia, criações de ambientes imersivos, experiências 

artísticas multisensoriais, utilização de códigos de programação e criações artísticas 

elaboradas por profissionais outros que não aqueles com formação artística 

exclusiva, como é o caso de designers, matemáticos, cientistas da computação e 

demais profissionais.  

            A partir deste contexto, sabemos que os nascidos nesta era tecnológica, 

como é o caso dos atuais adolescentes, tem uma imensa atração pelas tecnologias 

móveis5, os quais fazem uso com extrema agilidade e se mantém conectados com o 

mundo durante 24 horas. Com o aparecimento dos telefones celulares Smartphones, 

estes dispositivos móveis tornaram-se autênticos computadores de bolso, com 

possibilidade de comunicação multimídia6 e wireless7 de qualidade. A acentuada 

expansão destes dispositivos nos força, como educadores, a uma ponderação e 

averiguação à volta da sua real potencialidade quanto ao seu uso no contexto 

educativo. Dentro desta nova geração existe um culto a imagem, que através do 

aparelho celular são postas em evidência através das redes sociais entre elas o 

facebook. Muitos têm os seus "15 minutos de fama" já antecipados na década de 60 

pelo artista da Pop Art  Andy Warhol, que será estudado nesta unidade sob o ponto 

de vista da Arte e Tecnologia. 

Encarada com certa resistência em incorporar o aparelho celular no processo 

ensino aprendizagem, a sala de aula ainda é o lugar de desligar o telefone celular, 

                                            
5
 Tecnologia móvel é toda tecnologia que permite seu uso durante a movimentação do usuário.  A 

tecnologia móvel não é apenas uma invenção, ela pode ser considerada uma revolução, pois foi 
capaz de atingir o cotidiano das pessoas e fazer parte da vida delas, modificando suas rotinas e 
formas de tomar decisões. Muitas pessoas não vivem sem o telefone celular, outras estão 24 horas 
disponíveis e as encontramos em qualquer lugar, algumas não abrem mão de estarem com seu 
smartphone conectado na Internet e ao mesmo tempo se deslocando pela casa.  
6
 O termo multimídia é utilizado para definir um documento de computador composto de elementos de 

várias mídias, como áudio, vídeo, ilustrações e texto.  
7
Wireless, rede sem fio,  é uma infraestrutura das comunicações sem fio que permite a transmissão 

de dados e informações sem a necessidade do uso de cabos – sejam eles telefônicos, coaxiais ou 
óticos. 



parte disso se deve ao fato de o professor ainda não estar completamente 

familiarizado com essa ferramenta.  

Com o desenvolvimento e expansão das redes de conexão sem fio e acesso 

a internet, com a popularização dos telefones celulares Smartphones e devido a 

mobilidade digital, o uso das redes sociais pelos jovens no país se tornou numeroso 

e abrangente. Utiliza-se de diferentes recursos, principalmente para envio, 

recebimento e compartilhamento de informações de textos, de sons, imagens e de 

vídeos de maneira instantânea. Com esse crescimento, a constituição de redes 

sociais de interação vem atingindo as mais diversas esferas e campos de 

conhecimento, desde o plano econômico, científico, cultural e, também, o 

educacional. 

Sabendo do importante papel da escola na formação dos sujeitos, esta não 

pode mais ficar alheia a este contexto atual. A nova geração está sempre ávida por 

novas informações e a maioria dos alunos faz uso do telefone celular e estão 

conectados com o mundo. No entanto, a educação nas redes públicas do estado do 

Paraná ainda está muito longe de acompanhar o avanço destas tecnologias e isso 

nos leva refletir sobre as mudanças que precisam ocorrer no sistema educacional 

como um todo. A cada dia a presença das tecnologias no espaço escolar tem 

exigido dos profissionais da educação uma nova postura diante de sua prática 

pedagógica. 

Após estudo onde envolvia membros de 20 países a UNESCO em 2014 

elaborou um documento onde recomendava o uso das tecnologias móveis, entre 

elas o aparelho de celular como recurso pedagógico nas salas de aula. Partindo do 

pressuposto que é uma ferramenta de tecnologia digital ao alcance da grande 

maioria dos alunos e que pode ser explorada e muitos conceitos na educação 

poderão ser revistos. 

Considerando que a presença das tecnologias móveis na escola é quase 

impossível de se evitar, podemos fazer delas aliadas? Quais as possibilidades do 

uso do telefone celular e das redes sociais como o Facebook no ensino de Arte e 

Tecnologia? 

O desenvolvimento das tecnologias suscitaram novas formas de se fazer arte 

com o uso de equipamentos tecnológicos. O telefone celular com conexão a internet 

e seus aplicativos, possibilita a unificação de várias mídias como: áudio, vídeo, 

imagens e texto. Amplia-se o campo de pesquisa em arte, bem como, da produção 



de imagens e sons, além de rever o modo de fruir e de interagir com as 

manifestações artísticas contemporâneas e tecnológicas.  

 Nesse sentido, a integração da arte com as tecnologias digitais abre novas 

possibilidades para o ensino da Arte na escola. A investigação da imagem como 

processo criador e artístico através de suas variantes poderá favorecer a construção 

do conhecimento em arte, ampliando o campo de recursos pedagógicos e 

propiciando aos alunos novas formas de percepção de seu uso. Assim torná-lo um 

importante instrumento de mediação no processo de ensino e aprendizagem.  

Esta unidade didática tem a intenção de construir o aprendizado em Arte a 

partir do uso do aparelho celular e desmistificar a presença do mesmo e da rede 

social Facebook em sala de aula.  

As atividades sugeridas permitem fazer do telefone celular uma ferramenta 

pedagógica, explorando os recursos presentes para uso artístico na construção do 

conhecimento e também ampliando a comunicação. Mostrar aos alunos como fazer 

uso da rede social Facebook, e revelar que, através da mobilidade oferecida pela 

cibercultura não existe barreiras entre o espaço físico escolar e o mundo virtual 

atualmente. Acerca do conhecimento artístico na Arte e Tecnologia, fazer uma 

aproximação da cultura digital e as Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE) de Arte, 

tendo como interlocutores e parceiros: gestores, professores e alunos. Na qual a 

contextualização da cultura digital contemporânea possa fomentar reflexões entre 

alunos e educadores acerca do que as tecnologias digitais representam no cotidiano 

de todos. Assim, gerar ponderações sobre a necessidade e as possibilidades de 

uma efetiva presença do aparelho celular e da Rede Social Facebook no universo da 

escola. Considerar a esfera social, humana e conceitual e suas implicações para o 

ensino de Arte. 

Na intenção de tornar o texto mais claro para o leitor, a estrutura dessa 

unidade está organizada em três partes. A primeira parte apresenta os pressupostos 

teóricos, consiste na revisão de textos, artigos e livros sobre os conteúdos 

abordados nas atividades. A segunda parte descreve de modo objetivo e sintético o 

encaminhamento metodológico, trata de orientações sobre as possibilidades de uso 

desse material didático. A terceira parte apresenta roteiro para a implementação 

desta unidade. 

 

 



1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

1.1 AS TRANSFORMAÇÕES NAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO: A 

CIBERCULTURA 

 

Por muito tempo, a velocidade de propagação de conhecimentos e 

informações e a troca de experiências entre os diversos indivíduos ou entre grupos 

distintos eram demasiadamente lentas. A emergência de uma cultura urbana e de 

uma sociedade de consumo desencadearam a invenção, o desenvolvimento e a 

popularização de recursos tecnológicos na comunicação. O rádio, a televisão, o 

cinema, os meios de impressão gráfica, o computador, a internet e o telefone celular 

povoaram nosso cotidiano com mensagens que nos espreitam numa propagação 

cada vez mais numerosa, mais diversificada e, principalmente, mais intercambiável 

de signos8 (SANTAELLA, 2005, p. 05-06). 

O avanço das tecnologias de comunicação como da ciência da computação 

e do vertiginoso aumento da rede de internet, trouxeram radicais modificações na 

forma como se vêm produzindo conhecimentos, conceitos, valores, saberes e de 

como as relações entre as pessoas e as máquinas se constituem.  

Assim Santaella (2007), em seu livro Linguagens líquidas na era da 

mobilidade, discursa sobre a impressionante “aceleração das transformações dos 

meios tecnológicos de produção de linguagens desde a revolução industrial, que 

trouxe consigo a invenção da fotografia, do telégrafo e os germes da cultura de 

massas.” Também explicita que a partir do século XIX, impetramos a quinta geração 

de tecnologias comunicacionais. 

Iniciando pela primeira geração: 

 

Os meios de comunicação de massa eletro-mecânicos (primeira geração: 
foto, telégrafo, jornal, cinema) e eletroeletrônicos (segunda geração: rádio, 
televisão) foram seguidos por aparelhos, dispositivos e processos de 
comunicação narrowcasting (terceira geração: TV a cabo, xérox, fax, vídeo 
cassete, walkman etc. que chamo de cultura das mídias). Ao mesmo tempo 
em que ia minando o domínio exclusivista dos meios de massa, a cultura 
das mídias preparava o terreno da sensibilidade e cognição humanas para o 
surgimento da cibercultura, dos computadores pessoais ligados a redes 
teleinformáticas (quarta geração). Estes, por sua vez, foram muito 
rapidamente sendo mesclados aos aparelhos de comunicação móveis 

                                            
8
 Signo é entendido como todas as representações, sinais ou símbolos que emitem um significado 

para alguém. 



(quinta geração), constituindo assim, em muito pouco tempo, cinco 
gerações de tecnologias comunicacionais coexistentes. (SANTAELLA, 
2007) 
 

 
Essa comunicação massiva deu inicio a um processo que estava destinado a 

se tornar cada vez mais absorvente: o envolvimento dos signos que constituem a 

linguagem com novos veículos de divulgação. Isto torna as diferentes mensagens 

mais próximas, invadindo ambientes que antigamente não eram destinados a eles. 

(SANTAELLA, 2005, p. 05-06) 

As transformações nas tecnologias de comunicação, principalmente com o 

surgimento dos computadores, da internet, dos aparelhos de comunicação móveis e 

o nascimento e difusão de novos tipos de signos e de mensagens promulgam, 

respectivamente, alterações socioculturais nos modos de perceber, sentir, arquitetar 

e habitar dos seres humanos, constituindo a cibercultura9. (SANTAELLA, 2003, p.24)

 Neste contexto, o aparelho celular é um objeto  móvel ao alcance da maioria 

dos alunos e este com seus recursos tecnológicos, oferece a possibilidade de 

conectar-se ao mundo da cibercultura. Podemos considerar ainda que, na escola 

pública, muitos alunos não tem computador em casa, mas tem celular. Contudo, são 

vários os conceitos vivenciados pelos alunos dentro da cibercultura.  

A cibercultura é o movimento sócio técnico cultural, que gesta suas práticas a 

partir da convergência tecnológica da informática com as telecomunicações que faz 

emergir uma pluralidade de interconexões síncronas e assíncronas de comunicação. 

É uma multiplicidade de novas mídias e linguagens que vem potencializando novas 

formas de sociabilidade.   

Com isso novos processos educacionais, formativos e de aprendizagem 

baseados nos conceitos de virtualidade, interatividade e hipertextualidade10, 

hipermídia e mobilidade são discutidos estudados e muitos já aplicados. 

                                            
9
A palavra cibercultura provém da junção das palavras cibernética e cultura. "Ciber" seria o diminutivo 

de cibernética, uma ciência voltada para uma tecnologia avançada. No caso, a cibercultura relaciona 
a tecnologia, o virtual (por exemplo a internet) e a cultura. O termo contempla todos os fenômenos 
associados às formas de comunicação mediadas por computadores. Neste sentido, é a cultura que 
surgiua partir do uso da rede de computadores através da comunicação virtual, a indústria do 
entretenimento e o comércio eletrônico. É também o estudo de vários fenômenos sociais associados 
à internet e outras novas formas de comunicação em rede, como as comunidades on-line, jogos de 
multi-usuários, jogos sociais, mídias sociais, etc. 
 



Passaram-se mais de dez anos desde a consolidação da cibercultura com a 

explosão da WWW11, e hoje com o potencial proporcionado pela Web 2.012, surge a 

cultura da mobilidade, baseada nos dispositivos móveis. 

Santaella (2008) afirma que até poucos anos atrás a cibercultura referia-se 

apenas à internet fixa, essa gigantesca rede de entidades as mais variadas 

empresas privadas e públicas, centros de informação, grupos de discussão, blogs 

etc. Como gigante descentralizada, a internet desconhece regras universais de 

condutas sociais, afetivas e cognitivas. Com o advento dos equipamentos móveis 

(Notebooks e internet sem fio) a cibercultura passa a ter natureza híbrida, ou seja, 

converte-se em espaços intersticiais, que dispensam os usuários dessa tecnologia 

de sair de determinado espaço físico para se conectar com os ambientes digitais. Os 

espaços intersticiais tendem a dissolver fronteiras rígidas que colocam de um lado o 

espaço físico e de outro o virtual; e se desenvolve um espaço próprio que não 

pertence nem a uma nem a outra fronteira. 

A mobilidade é vista como a principal característica das tecnologias digitais e 

das tecnologias móveis. Define-se mobilidade como o movimento do corpo entre 

espaços, entre localidades, entre espaços privados e públicos. Como afirmam 

Cooper, Green, Murtagh e Harper (2002), apud Lemos (2004). 

Vivemos a era da conexão e da mobilidade. A internet sem fio WiFi, a 

tecnologia 3G13 e agora 4G que através da telefonia celular de última geração 

trazem novas questões em relação ao espaço e tempo. Pode-se conectar a internet 

através do celular em meio à multidão das ruas e praças, do trabalho, da casa e em 

quase todos os lugares. Então porque não nas salas de aula? Porque não fazermos 

uso deste dispositivo a favor da construção do conhecimento artístico? E com ou 

sem o consentimento do professor observamos nas salas de aula alunos conectados 

pelo celular através de redes WiFi14. 

                                            
11

World Wide Web termo inglês que, em português, se traduz literalmente por "Teia mundial", é um 

sistema de informação que são interligados e executados na Internet. 
12

 Web 2.0 é um conjunto de aplicativos ou ambientes colaborativos que, por serem simplificados 
permitem a participação efetiva dos usuários, não exigindo conhecimentos técnicos profundos. 
Também os internautas contribuem com a troca de informações entre si e podem interagir, ao mesmo 
tempo com o conteúdo e a estrutura das páginas. 
13

3G é a terceira geração de padrões de tecnologia e telefones móveis e m substituição ao 2G. 
14

Wi-Fi (pronúncia em inglês /ˈwaɪfaɪ/) é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. É utilizada por 
produtos certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios (WLAN) 
baseados no padrão IEEE 802.11. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi). 



A nova forma de comunicação sem fio está redefinindo a relação social e em 

grupo. No que se refere às novas tecnologias em interconexão com o espaço 

público a ideia de mobilidade é essencial para conhecer as novas características da 

sociedade contemporânea. Em relação às formas de comunicação móveis, podemos 

dizer que, a questão espaço e tempo estão sendo reconfiguradas. 

 

 

1.2  TECNOLOGIAS E O ENSINO DE ARTE 

 

Na intenção de contribuir com essa discussão sobre a tecnologia no ensino 

da Arte, abordaremos as possibilidades de dois recursos disponíveis: o aparelho 

celular na sua forma física com os seus recursos tecnológicos e seus aplicativos de 

captação e edição de imagens; e as redes sociais facebook instrumento virtual de 

identidade. 

 

a)     Telefone Celular, um recurso pedagógico 

A UNESCO acredita que as tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer 

oportunidades educacionais para estudantes em diversos ambientes. Atualmente, 

um volume crescente de evidências sugere que os aparelhos móveis, presentes em 

todos os lugares, especialmente telefones celulares e, mais recentemente os tablets, 

são utilizados por alunos e educadores em todo o mundo. São usados para acessar 

informações, racionalizar e simplificar a administração, além de facilitar a 

aprendizagem de maneiras novas e inovadoras. (UNESCO 2014) 

Algumas leis foram criadas com o objetivo de regulamentar o uso do celular 

em sala de aula, como a lei abaixo: 

 

A Lei 18118 de 24 de junho de 2014, publicada no Diário Ofícial nº 9233 de 
25 de Junho de 1014 
Súmula: Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos/equipamentos 
eletrônicos em salas de aula para fins não pedagógicos no Estado do 
Paraná. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
Art. 1º Proíbe o uso de qualquer tipo de aparelhos/equipamentos 
eletrônicos durante o horário de aulas nos estabelecimentos de educação 
de ensino fundamental e médio no Estado do Paraná. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=123359


Parágrafo único. A utilização dos aparelhos/equipamentos mencionados 
no caput deste artigo será permitida desde que para fins pedagógicos, sob 
orientação e supervisão do profissional de ensino. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Governo, em 24 de junho de 2014.  

 

 

Também o Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, onde se dará a 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica dispõem em seu Regimento 

Interno algumas orientações sobre o uso do celular em sala de aula. 

   

  
Regimento Interno que dispõe do uso do celular em sala de aula 
Do aluno: 
Seção III Artigo 241 do Regimento Interno do Colégio 
XIII. utilizar-se de aparelhos eletrônicos, (celulares, dispositivos de 
execução de música, fones de ouvido, tablets, etc) na instituição de 
ensino, durante o horário de aula, que não estejam vinculados ao 
processo ensino-aprendizagem; 
Do professor: seção III artigo 233 
XIII. utilizar-se de aparelhos eletrônicos, (celulares, dispositivos de 
execução de música, fones de ouvido, tablets, etc) na instituição de 
ensino, durante o horário de aula, que não estejam vinculados ao 
processo ensino-aprendizagem; 
 
 
 

 Bento e Cavalcante (2013, p.114) também defendem o uso das tecnologias 

de comunicação móveis e sem fio, especificamente o telefone celular, um aparelho 

popular, com aplicativos que pode vir a ser utilizado em sala de aula como recurso 

pedagógico. 

O aparelho celular é um objeto tecnológico que concentra vários recursos 

utilizáveis em sala de aula como: calculadora, relógio, calendário, rádio, câmera, 

conversores, cronometro e acesso a internet. Poderá levar o aluno à biblioteca 

virtual e todas as possibilidades oferecidas pela internet 2.0, através do ciberespaço. 

Também, possibilita a utilização de outros aplicativos que agregam várias funções 

de comunicação como: verbal, escrita, sonora, visual e outros. Com todas as 

facilidades oferecidas com a utilização dos diferentes aplicativos, são muitas as 

possibilidades de uso do celular em sala de aula.  

O uso do celular como recurso no ensino de Arte é assunto recente. A 

professora de Arte Vanessa Caravalho em entrevista a revista Pontocom fala: 

 

 



A disciplina de Arte permite maiores possibilidades, até mesmo porque, a 
própria Arte faz uso da tecnologia, como é o caso da fotografia, cinema e 
outros. Mas posso garantir que é possível utilizar a tecnologia em outras 
áreas, porém é necessário que o professor tenha o domínio da tecnologia 
para poder utilizá-la em seu favor e em favor da aprendizagem. É 
necessário que o educador dirija um novo olhar para os recursos 
tecnológicos que vão surgindo, a fim de inseri-los a sua prática pedagógica, 
tornando-o ferramenta de apoio ao educador e ao aluno. (CARVALHO, 
2014) 

 
 

 

Podemos verificar a forma recorrente que os jovens estudantes do Ensino  

Médio utilizam  seus  telefones  celulares  para  comunicar-se, captar  imagens  

através  da câmera  digital e  armazenar  imagens  coletadas  na  internet. Eles 

organizam assim um banco de imagens pessoais. Percebe-se a importância do uso 

desta presente tecnologia e nos sujeita a atentar para os novos movimentos da era 

digital. A disciplina de Arte é responsável  pela  interpretação  e  leitura  de  imagens  

na  escola, ela  conecta  os  jovens  estudantes  a  todo  instante  às  imagens. 

O acesso às imagens das obras de arte, aos museus virtuais e as diversas 

manifestações artísticas contemporâneas se torno mais fácil e ágil. Anteriormente 

imprimia-se ou salvava em pendrive para levar para sala de aula na TV multimídia, 

restringindo-se apenas aquelas imagens preparadas anteriormente. Com o uso do 

celular é possível uma pesquisa de imagens salva no celular e compartilhada com 

os alunos. Eles próprios podem fazer a pesquisa em seus celulares 

instantaneamente durante a aula e assim o repertório imagético se torna maior e 

mais acessível.  

Os recursos presentes nos atuais aparelhos celulares a serem explorados 

durante a implementação do projeto serão: as imagens (fotos e vídeos), os 

aplicativos de edição e a conexão Wifi que dá acesso à internet e a possibilidade de 

interação em tempo real através do facebook. 

 

 
b)  Redes sociais – o Facebook como recurso pedagógico 

 

As redes Sociais apresentam ferramentas de comunicação síncronas e 

assíncronas tornando-se um espaço inovador que contribui para que aconteçam 

interações, socializações e aprendizagem colaborativa em rede, por meio do diálogo 

e da construção coletiva de saberes entre os sujeitos. 



A rede social facebook é atualmente considerada um fenômeno mundial por 

sua visibilidade, visitada por milhões de usuários no mundo todo e vem ganhando a 

preferência entre os usuários da Internet. A sua plataforma agrega recursos que 

permitem ações interativas na Web, propiciada pela conectividade e mobilidade 

presente na realidade tecnológica digital. Esta representa uma nova forma de 

estabelecer relações, realizando várias tarefas como: filiar-se a grupos, divulgação 

de produtos e eventos, notícias, fatos, o compartilhamento de vídeos, fotos, 

imagens, textos, ideias, exposições no mural, enquetes, bate papo, jogos, diversão e 

a cada dia novas relações são estabelecidas naquele espaço. 

. Os recursos desta plataforma poderão auxiliar e potencializar o trabalho 

pedagógico, funcionando como recursos didáticos utilizados em sala de aula, 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o professor precisa 

conhecer bem os aplicativos que podem contribuir com sua prática pedagógica e 

fazer a mediação destes nesta plataforma de interação e colaboração. A interface do 

facebook oportuniza a aplicação de conceitos da cibercultura: hipermídia, 

interatividade, conectividade, mobilidade e hipertextualidade. 

. 

A rede social Facebook, permite incorporar, personalizar, redimensionar, 
dinamizar e agregar sentido ao aprendizado, se tornando atrativa, sendo 
que o estudante sai do papel de receptor passivo passando a ser agente 
responsável pelo seu aprendizado. (FERREIRA; CORREA; TORRES; 2013) 

 
 

Através da interatividade professor e aluno poderá romper com o domínio da 

transmissão de conteúdo até então detida pelo professor. O aluno poderá assumir o 

papel de protagonista “[...] uma vez que ele vivencia situações nas quais se apropria 

da mensagem, e mais do que isso, tem a possibilidade de modificá-la, sendo um 

autor ou co-autor dessa dinâmica”. (MARCON; MACHADO; CARVALHO, 2012)  

 As possibilidades oferecidas são inúmeras. Caberá ao professor fazer o uso 

adequado dessa ferramenta, para que seu trabalho não caia na superficialidade. O 

uso de novas tecnologias possibilita aos alunos desenvolver sua capacidade de 

pensar e fazer Arte contemporaneamente. Representa um importante componente 

na vida dos alunos e dos professores, na medida em que abre o leque de 

possibilidades para maior conhecimento e expressão. (PIMENTEL, 2007, p. 120, 

apud Dutra, 2009).  



Numa exposição artística hospedada no facebook, a abrangência que a 

conectividade e a interação darão a esta exposição é imensurável. Cria-se um 

vinculo entre conhecimento artístico e a demanda oferecida pela 

contemporaneidade, potencializando o processo de aprendizagem a partir de 

práticas no ambiente virtual. 

Andy Warhol foi um artista ícone da Pop Art e como sugere Susan Liesenberg 

em vídeo, esteve a frente do seu tempo, prevendo a realidade atual. 

O movimento pop art apareceu em um momento histórico marcado pelo 

ressurgimento das grandes sociedades industriais outrora afetadas pelos efeitos da 

Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, adotou os grandes centros urbanos norte-

americanos e britânicos como o ambiente para que seus primeiros representantes 

tomassem de inspiração para criar as suas obras. Peças publicitárias, imagens de 

celebridades, logomarcas e quadrinhos são algumas dessas inspirações. 

Sendo o facebook uma rede social acessada por milhões em todo o planeta, 

como educador e formador de cidadãos cabe ao professor orientar sobre os riscos 

do uso do facebook sem os cuidados necessários. 

A auto exposição é um risco grande, muitos fazem da sua página no facebook 

um livro aberto de sua vida, com informações pessoais e comprometedoras. Isso dá 

subsídio aos hackers, pessoas com perfis falsos esperando por informações de 

grande valia com o objetivo de usá-las para fins ilícitos. Lembrando que suas 

postagens podem comprometer parentes, amigos e outros. 

Ao envolver elementos gerados pela sociedade industrial, a pop art realiza um 

duplo movimento capaz de nos revelar a riqueza de sua própria existência. Por um 

lado, ela expõe traços de uma sociedade marcada pela industrialização e por outro  

a criação de ícones instantâneos. Assim Andy Warhol e suas obras serão estudados 

nesta unidade fazendo uma ponte entre a década de 60  e a arte contemporânea na 

era da cibercultura.  

 

2. Produção de imagens através de recursos presentes no aparelho 

celular. 

 

A obra de arte “instantânea”, no sentido fotográfico do termo, concede a 

qualquer observador, a qualquer amante da arte, o grato prazer de apreciar e 

contemplar as diferentes “paisagens”, tal como, da mesma forma, a pintura o 



permite. O fotógrafo ao clicar ou ao recriar as composições, recorrendo, neste último 

caso, aos novos recursos tecnológicos digitais, convida o contemplador ao emprego 

de diversas questões. Como o pintor, também convida o observador a refletir, a 

interpretar da forma que entender a obra de arte. 

A fotografia, ao exibir realidades naturais, urbanas, humanas, sociais, 

fantásticas, absurdas, realistas, surrealistas torna-se transversal a toda a temática e 

mensagem representativa da arte contemporânea. (Tavares, 2009) 

A fotografia pode ser utilizada no processo de investigação do cotidiano de 

nossos estudantes a fim de que mediante as imagens obtidas da escola, da família, 

da vizinhança, da cidade e das coisas que os cercam, eles sejam orientados. 

Através de uma metodologia específica empregada para análise e estudo desses 

momentos documentados e suas correlações históricas, sociais, geográficas, étnicas 

e econômicas; na educação, a simples disponibilidade do aparato tecnológico não 

significa facilitar o processo ensino aprendizagem. É possível que o professor alie os 

recursos tecnológicos com os seus conhecimentos e estratégias de ensino, visando 

alcançar o conhecimento real da imagem fornecida através da fotografia. Tem muita 

foto que não precisa trazer mensagem alguma, só a beleza da imagem já lhe basta. 

Uma imagem tem, quase sempre, um conceito por trás, pois toda foto é feita dentro 

de um contexto e de uma determinada época. Contudo, esse conceito pode ficar em 

segundo plano quando o valor da imagem é mais visual do que teórico.  

Na pintura os autorretratos foram sempre muito populares e uma criação 

constante. A maioria dos grandes pintores da historia da Arte produziu autorretratos. 

Com o nascimento da fotografia e consequente popularização da mesma os 

autorretratos tornaram-se ainda mais constantes, passando a não ser mais 

exclusividade de artistas, mas de qualquer pessoa que tivesse em mãos uma 

câmera fotográfica. O aparecimento da fotografia digital, a constante evolução da 

câmera digital, a sua inserção em aparelhos celulares e o surgimento dos 

smartphones possibilitou a  maioria das pessoas ter uma câmera fotográfica dentro 

do bolso. Somado a exposição que a internet possibilitou através das redes sociais 

foi determinante para popularização do que hoje é chamado de selfies. 

Apesar de o termo selfie designar em português autorretrato, a maioria das 

pessoas insiste em usar a expressão “selfie”. Contudo, a moda das selfies está 

obviamente ligada a evolução dos smartphones, os quais possibilitaram  um novo 

mundo para a fotografia. O conceito de selfie difere de autorretrato comum a 



definição mais abrangente, o autorretrato até agora tinha como objetivo obter uma 

imagem em que uma pessoa retratava apenas a si mesmo. No selfie existem 

variantes, onde pode ser sozinho ou juntamente com outras pessoas. O celular com 

sua versatilidade, leveza e reduzido tamanho aliados ao seu caráter instantâneo, ao 

advento das redes sociais e a facilidade de compartilhamento abriu obviamente um 

novo mundo de possibilidades e de evolução do chamado autorretrato. 

O projeto de intervenção pedagógica partiu do pressuposto que devemos 

considerar a realidade cultural a qual está inserido o aluno. Assim o título do projeto 

é no mínimo interessante e atraente aos ouvidos dos estudantes. Novas maneiras 

de processar o ensino aprendizagem podem ser estudadas atendendo a demanda 

da realidade social. Esta unidade didática foi construída com a intenção de 

desmistificar o uso do celular e do facebook em sala de aula. Auxilia alunos e 

professores a reconhecer que esta metodologia poderá ser mais uma aliada na 

construção do conhecimento artístico, adequada ao mundo contemporâneo no 

ensino de Arte e Tecnologia. 

A seguir o desenvolvimento dos encaminhamentos metodológicos para 

implementação do projeto de intervenção pedagógica. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Durante as horas de estudo e orientação na elaboração do Projeto de 

Intervenção Pedagógica no decorrer de 2014 e 2015, buscou-se estudar meios para 

que transformassem o celular e a rede social facebook numa ferramenta 

pedagógica. 

A proposta aqui é conduzir uma investigação sobre o uso do aparelho celular 

como ferramenta pedagógica e a rede social facebook como instrumento mediador 

entre a exposição e a pesquisa. 

A produção de imagens contemporânea e sua relação com as novas mídias a 

partir do dispositivo móvel passam a funcionar como um ativador capaz de suscitar 

acontecimentos imprevisíveis. A imagem torna-se o próprio lugar de uma experiência 

na ordem do virtual. Nota-se que, por um lado, a imagem parece nunca se tornar 

objeto, nunca se fixar e, por outro, o sujeito parece estar sempre em processo. 

As experiências e os conhecimentos influenciam o olhar das pessoas e 

conhecer vai além da capacidade de enxergar. Dessa maneira, através de registro 



de imagens, os alunos compreenderão a dimensão deste contexto através de 

atividades prática que geram a reflexão e um olhar curioso e investigativo. Os alunos 

poderão fazer a relação entre a teoria e a sensibilidade da prática, ou seja, a 

composição. Serão exploradas no campo da fotografia algumas possibilidades 

artísticas para compreensão das varias manifestações da Arte no mundo 

contemporâneo, fazendo reflexões através do tempo. A imagem favorece a várias 

pesquisas e no campo da fotografia podemos explorar amplamente. 

Todo conteúdo desenvolvido será através das possibilidades e recursos 

presente no aparelho celular. 

Assim, a execução do projeto acontecerá no segundo semestre do ano letivo 

de 2015. E para esclarecer esta exploração da imagem através da fotografia a 

unidade didática terá como conteúdo a ser explorado a seguinte sequência: 

 

 Facebook e a auto exposição através da imagem; 

 Andy Warhol e suas obras; 

 A ressignificação de objetos e a reconfiguração de imagens na 

cibercultura; 

 A Fotografia no cotidiano e na vida; 

 Autorretrato – Sefie e suas intencionalidades; 

 Da fotografia ao vídeo – técnicas tradicionais somadas as técnicas 

digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APRESENTAÇÃO AO COLEGIADO 

Carga horaria: 1 hora 

Objetivo: Esclarecer a comunidade escolar, professores, equipe diretiva, 

funcionários e equipe pedagógica a proposta desta unidade didática e sua 

importância na educação contemporânea. 

Recursos necessários: Projetor Multimídia, caixa de som, notebook, acesso a 

internet, facebook e celular. 

Desenvolvimento: Será apresentado para todos os colegas professores, equipe 

diretiva, funcionários e equipe pedagógica a proposta do presente Projeto de 

Intervenção Pedagógica, fazendo uso dos recursos citados acima. 

Será destacada durante a apresentação, a importância de se buscar meios 

para fazer da tecnologia digital uma ferramenta pedagógica. Também frisar que vive-

se nos dias atuais um choque de gerações, de um lado os nativos digitais e de outro 

os imigrantes digitais que tentam adaptar-se a essa nova realidade.  Lembrar que, 

para o sucesso da implementação do projeto a colaboração de todos será 

imprescindível para que os objetivos propostos se efetivem com sucesso. 

 

 

  

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO PÚBLICO ALVO 

Carga horaria: 3 horas 

Objetivo: Oportunizar ao aluno se colocar como sujeito ativo e transformador do seu 

próprio processo de ensino aprendizagem, tornando-se ciente do que será abordado 

e do que se espera dele ao final da implementação do projeto. 

Recursos necessários: Projetor Multimídia, caixa de som, notebook, acesso a 

internet, facebook e celular. 

2ª AÇÃO 

1ª AÇÃO 

 

ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO 

file:///C:/Users/Angela/Downloads/PROJETO%20DE%20INTERVENCAO%20DE%20INTERVENÇÃO%20PEDAGÓGICA.pdf
file:///C:/Users/Angela/Downloads/PROJETO%20DE%20INTERVENCAO%20DE%20INTERVENÇÃO%20PEDAGÓGICA.pdf


Conteúdos abordados: Arte Contemporânea, Arte e Tecnologia, aparelho celular, 

imagens, fotografia e facebook. 

Desenvolvimento: Apresentar aos alunos a proposta do Projeto de Intervenção 

Pedagógica: "Celular e Facebook: possibilidades no ensino da Arte" e as propostas 

a serem desenvolvidas durante as 32 horas, no segundo semestre do ano letivo. 

Será criado um grupo no facebook para desenvolvimento do projeto, no qual serão 

feitas todas as postagens, discussões, exposições e compartilhamentos. Será 

ressaltado as funções presentes no celular e no facebook que serão exploradas. 

Serão destacados: 

Celular : 

 Internet – Como fazer uso? 

 Wifi – Quais as possibilidades oferecidas? 

 Câmera- fotografar e produzir vídeo–Pense com você poderá fazer uso na 

disciplina de Arte; 

 Comunicação- Quais as formas de comunicação oferecida pelo aparelho de 

celular? 

 Acesso as Redes sociais entre elas o facebook- Como posso fazer uso dela 

para conhecimento em Arte? 

 Aplicativos de edição de imagens: PhotGrid,Feet da pop dem, MegaPhoto, 

Aviary,Picsart. 

No Facebook como meio de: 

 Exposição? 

 Divulgação? 

 Criação? 

 Pesquisa? 

       Ao fazer este levantamento com os alunos registrar as possibilidades 

levantadas por eles. 

 

 

 

 

O FACEBOOK E A AUTO EXPOSIÇÃO 

Carga horaria: 6 horas 

3ª AÇÃO 



Objetivo: Orientar sobre os riscos do uso do facebook sem os cuidados 

necessários. 

Recursos necessários: Projetor Multimídia, caixa de som, notebook, acesso a 

internet, facebook e celular. 

Conteúdos abordados: Auto exposição e suas consequências. 

Materiais de apoio: 

“Redes Sociais Crescem, assim como o risco de exposição, e assistir ao vídeo” 

Arte e Tecnologia 

https://cadernodia.wordpress.com/tag/impacto-negativo/ 

Desenvolvimento: assistir o vídeo “O Poder e os riscos das redes sociais” que está 

disponível no facebook.  

 Seguir-se-á os seguintes passos: 

a) Discutir as questões que envolvem as redes sociais.  

b) Em grupo constituídos de quatro alunos fazer um levantamento dos pontos 

positivos e os pontos negativos do facebook. Dentre os pontos positivos citar 

também os que envolvem a arte. Dos pontos negativos alguns casos que 

tiveram repercussão nacional ou regional sobre  auto exposição no facebook. 

Os alunos poderão pesquisar na internet através do aparelho de celular e 

fazer o registro. 

c) Cada grupo apresentará seu trabalho aos colegas e todos poderão participar. 

Ao final será organizado um grupo para registro dos principais pontos da 

discussão. Esse debate será fotografado e filmado pelo recurso câmera do 

celular, editado nos aplicativos de edição já mencionados e postado no 

facebook. Todos poderão observar, curtir e compartilhar, atingindo maior 

número de pessoas possíveis e de maneira instantânea, ultrapassando as 

barreiras físicas da escola. 

d) Para a atividade de comprovação solicitar ao aluno que publique uma foto, 

imagem, comentário sobre determinado assunto e acompanhe a dimensão do 

compartilhamento. Depois de uma semana retomar à postagem e fazer uma 

sondagem para acompanhar a dimensão da sua publicação. 

 

 

 

 

http://www.unifil.br/portal/midias/noticias/2011/10/redes_sociais_crescem_assim_como_risco_da_exposicao.html
https://www.facebook.com/groups/1595035044097223/
https://cadernodia.wordpress.com/tag/impacto-negativo/


 

 

 

ANDY WARHOL E SUAS OBRAS  

Carga horaria: 8 horas 

Objetivo: Estudar o artista e suas principais obras, fazendo uma leitura da imagem. 

Criar composições fazendo uso do aparelho celular e fazer leitura das obras 

artísticas criadas pelos alunos 

Recursos necessários: Projetor Multimídia, caixa de som, notebook, internet wifi, 

aparelho celular e facebook. 

Conteúdos abordados: Andy Wahol , reprodutibilidade da imagem, cultura da 

celebridade. 

Desenvolvimento: 

         Assistir aos vídeos  As principais obras de Andy Warhol 

Andy Warhol, celebridades, redes sociais: onde Susan Liesenberg fala do Rei do 

Pop! 

         Depois de assistir os vídeos elencados analisar e discutir sobre as obras do 

artista e sua poética. 

         Os alunos deverão selecionar uma imagem de um produto de sua preferência. 

A imagem poderá ser pesquisada na internet ou poderá fotografar a embalagem ou 

rótulo do produto de sua preferência. Com um dos aplicativos de edição de imagens 

Phot Grid, Feet da pop dem, MegaPhoto, Aviary, ou Picsart o aluno deverá fazer a 

edição da imagem, repetidas vezes criando o efeito das obras de Andy Warhol, 

como nas famosas embalagens das latas de sopa Campbell.  

 

4ª AÇÃO 

 

Erika Lemunie, 2014 

 

 

http://virgula.uol.com.br/album/diversao/conheca-as-principais-obras-de-andy-warhol/#img=1&galleryId=conheca-as-principais-obras-de-andy-warhol
https://www.youtube.com/watch?v=JloRUQbBnsk
https://www.youtube.com/watch?v=JloRUQbBnsk


         Sob-reflexão da atual reprodutibilidade de imagens, o aluno irá fotografar, 

através da sua câmera de celular, dentro da escola pessoas anônimas para a 

sociedade além dos muros escolares. Selecionará a imagem de sua preferência e 

com a devida autorização da pessoa, fará a edição da imagem usando os efeitos 

oferecidos por um dos aplicativos citados. Postará no facebook com a intenção de 

promover a imagem de uma pessoa anônima. Acompanhará as curtidas, os 

comentários e a dimensão do compartilhamento. 

         Posteriormente, será feito a análise das obras criadas por Andy Warhol na 

década de 60 e as obras criadas pelos alunos na era digital. 

Material de Apoio:  

http://www.brasilescola.com/artes/pop-art.htm 

 

 

 

 

A RESSIGNIFICAÇÃO DE OBJETOS E A RECONFIGURAÇÃO DE IMAGENS NA 

CIBERCULTURA 

Carga horária: 6 horas 

Objetivo: Experimentar a reconfiguração de imagens através de composição 

usando ferramentas presentes no celular;  

Recursos necessários: Celular e seus aplicativos e internet. 

Desenvolvimento: 

 Apresentara os alunos a obra de Andy Warhol Cadeira Elétrica (1967); 

 Observar atentamente cada detalhe da obra; 

 Será que o autor pretendia simplesmente fazer um desenho da obra? 

 Analisar o que o artista disse a respeito do quadro “Não se imagina a 

quantidade de pessoas que pendurariam em casa o quadro da cadeira 

elétrica, sobretudo se as cores das telas combinassem com as cortinas” 

 Fazer uma reflexão sobre o significado dessa afirmativa. A partir desta 

reflexão, a função da arte é retratar temas violentos? A arte cumpre uma 

função de crítica social? Depois das reflexões, discutir com os alunos a 

função estética da obra e que na contemporaneidade a obra de arte não se 

reduz a função de “combinar” com qualquer coisa, muito menos uma cortina. 

5ª AÇÃO 

http://www.brasilescola.com/artes/pop-art.htm


 Muitos artistas registraram objetos ao longo da história seja na pintura ou 

através da fotografia. Desta forma, cada aluno deverá pesquisar na internet 

um artista que tenha registrado um objeto em tela ou fotografia e apresentar a 

turma através de sua publicação do facebook. 

Alguns exemplos: 

Sofá para combinar com a pintura (1987) de Jorge Duarte 

http://antiga.coperve.ufsc.br/concursos/ddpp/20102/provas/artes_visuais.pdf 

Jardim de infância, (1995), de Lia Menna Barreto. 

http://degraucultural.blogspot.com.br/2010/11/lia-menna-barreto.html 

Chaleiras para recém-casados, Rubem Grilo 

https://www.flickr.com/photos/museudotrabalho/7865939948 

 

Para criar: 

a) O aluno irá fotografar um objeto de uso cotidiano usando a câmera do celular, 

por exemplo: liquidificador, livros, batom, xícara e outros. O aluno como 

criador de sua obra terá a liberdade de editar imagens com os aplicativos do 

celular ou não se assim o preferir. Lembrar-se de dar nome a sua obra 

criativa. 

Veja o exemplo: 

 

 

Foto de acervo pessoal. 
Obra: Se meu fusca falasse 
Autor: Rodrigo Utcenski 

http://antiga.coperve.ufsc.br/concursos/ddpp/20102/provas/artes_visuais.pdf
http://degraucultural.blogspot.com.br/2010/11/lia-menna-barreto.html
https://www.flickr.com/photos/museudotrabalho/7865939948


b) Expor no mural do facebook e convidar os seus amigos a compartilhar sua obra. 

Assim dará ao público a oportunidade de ressignificação da obra. Lembrando que o 

aluno deverá acompanhar até o limite proposto pela rede social facebook a 

dimensão e proporção da exposição da sua obra na rede social. 

c) Fazer uma ressignificação de uma imagem, ou seja, dar um novo sentido para a 

imagem. Caberá ao aluno escolher uma imagem qualquer, que foi  compartilhada 

por alguém, salva-la no seu celular e com esta criar algo diferente a que a figura 

original se remetia, isto com um dos aplicativos de edição. Poderá criar um convite, 

divulgação de produto, anuncio, entre outros. Após, postar novamente esta 

ressignificação no facebook. 

 

 

 

 

A FOTOGRAFIA NO COTIDIANO E NA VIDA 

Carga horaria: 4horas 

Objetivo: Desenvolver no aluno um pensamento crítico e estético da realidade que 

o circunda, como nas suas ações cotidianas; desenvolver no aluno um olhar mais 

crítico do mundo que o cerca através do estudo de imagens simples do cotidiano. 

Recursos necessários: Celular com recursos wifi e câmera fotográfica. 

Conteúdos abordados: Leitura da realidade através de imagens 

Desenvolvimento: 

Durante uma semana o aluno fará um registro fotográfico de ambientes que figuram 

sua rotina. Analisando as que mais lhe agradam  pois deverá fazer uma seleção de 

20 imagens, no qual montará um álbum no facebook para apreciação de todos. 

Após, cada aluno da turma escolherá uma imagem postada por um colega. Não 

deverão ter imagens repetidas. Depois de uma longa observação e analise 

minuciosa desta imagem, o aluno irá publicá-la com o registro de sua análise. 

Roteiro para análise: 

 Iniciar a análise por uma descrição detalhada da fotografia; 

 Examinar profundamente os elementos que a compõem; 

 A imagem foi construída ou foi fotografada de maneira casual? 

 O que prende mais a sua atenção na fotografia? 

 Lembre-se que é apenas um roteiro inicial, desenvolva e conclua sua análise. 

6ª AÇÃO 



 

 

AUTO RETRATO – SEFIE E SUAS INTENCIONALIDADES 

Carga horaria: 6 horas 

Objetivo: Conhecer dentro do conteúdo Arte e Tecnologia a abordagem artística 

selfie, sua função social e poética. 

Recursos necessários: Celular, internet, TV Multimídia. 

Conteúdos abordados: O Autorretrato ao longo da história até o selfie do mundo 

contemporâneo. 

Desenvolvimento: Ao longo da história, por variadas razões e utilizando diversos 

materiais, muitas pessoas criaram autorretratos. Com o passar dos anos, o 

desenvolvimento tecnológico aliado à acessibilidade econômica promoveu a 

popularidade dos autorretratos através de máquinas digitais, celulares e os atuais 

smatpfones. Estes possibilitam a sua exposição instantaneamente, entretanto hoje 

são chamados de selfies. 

Segundo Stela Mara Carpim (2014) ainda que a tendência selfie tenha uma 

abordagem mais voltada para a necessidade de se expressar livremente, de ser 

autor do seu próprio eu, podemos observar que há uma hibridez inconsciente para a 

tipificação de estilos. Há a publicação de imagens que pretendem atender às 

expectativas da audiência, ou seja, do público que se pretende agradar, os 

seguidores. Sendo assim, há uma contradição no comportamento dos usuários ao 

padronizar as fotos por tipos de Selfie. 

Tipos de selfie: 

  

7ª AÇÃO 

SELFIE DE CASAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Oliveira Spanhol, 2015 

 



 

SELFIE DE FÉRIAS 

 

Marly Biazus, 2014 

 

SELFIE EM GRUPO 

Acervo próprio, 2015 

 

 



SELFIE COLETIVO 

Marly Biazus, 2014 

 

 
 

 

 

SELFIE DE ROSTO, O MAIS POPULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo próprio, 2015 



 

 

Roseli Pereira Visotto, 2015 

 

SELFIE COM ANIMAIS 

Acervo próprio, 2015 

 



LOCK DO DIA 

 

 

Beatriz Cunha, 2015 

 

Esta ação se dará da seguinte maneira: 

a) Os alunos farão uma pesquisa sobre os autorretratos ao longo da história, 

organizando cada imagem com identificação de autor e período histórico 

de maneira cronológica. Após a pesquisa será organizado pela turma um 

vídeo que será editado no celular através dos aplicativos já citados. 

b) Cada aluno deverá fazer vários selfies e também fazer uma coletânea dos 

selfies já produzidos por eles. Montar um portfólio ou álbum no facebook e 

organizá-los conforme os tipos citados acima. 

c) Usando um editor de imagens do celular, criar uma obra com uma ou mais 

fotos de selfie e editar com característica do estilo de Andy Warhol. As 

composições deverão ser expostas no mural do facebook, as quais 

poderão ser curtidas por todo o público trazendo popularidade a obra do 

aluno. 

 



Material de apoio para o professor: 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/selfie-e-nova-maneira-de-expressao-e-

autopromocao/ 

http://grupo-ecausp.com/digicorp/wp-content/uploads/2015/05/STELLA-MARA-

CARPIM-.pdf 

 

 

Bruna da Silva, 2014 

 

 

Beatriz Cunha, 2015 

O aluno deverá fazer um 

selfie e editar no aplicativo 

do celular conforme obras 

estudadas de WandyWshol. 

Veja a imagem ao lado. 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/selfie-e-nova-maneira-de-expressao-e-autopromocao/
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/selfie-e-nova-maneira-de-expressao-e-autopromocao/
http://grupo-ecausp.com/digicorp/wp-content/uploads/2015/05/STELLA-MARA-CARPIM-.pdf
http://grupo-ecausp.com/digicorp/wp-content/uploads/2015/05/STELLA-MARA-CARPIM-.pdf


 

 

 

DA FOTOGRAFIA AO VÍDEO, TÉCNICAS TRADICIONAIS SOMADAS AS 

TÉCNICAS DIGITAIS. 

Carga horaria: 6 horas 

Objetivo: Através de um método clássico de animação o aluno aprenderá os 

princípios da animação. Criará sua própria historia traduzindo-a visualmente, usando 

de técnicas tradicionais fazendo a conversão para as técnicas digitais do mundo 

contemporâneo na confecção de seu próprio Flipbook. 

Criação/produção/finalização. 

Recursos necessários: Blocos autoadesivos ou post-it, lápis, caneta, celular, 

internet. 

Desenvolvimento: Flipbook é uma coleção de imagens organizadas 

sequencialmente, em geral no formato de um livreto, para ser folheado dando 

impressão de movimento, criando uma sequência animada. Exemplos podem ser 

vistos no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cIQ1PnPdWlg 

E como fazer um flipbook em: https://www.youtube.com/watch?v=Njl-uqnmBGA 

https://www.youtube.com/watch?v=RdEByf0QCz8 

Esta ação será desenvolvida seguindo:  

a)  Sabendo que Flipbook é uma atividade onde o aluno pode explorar uma cena de 

ação e que esta consiste em desenhar uma ação em várias etapas e folhear o maço 

de papéis para dar movimento. A cena será escolhida pelo aluno, como por 

exemplo: uma pessoa subindo escada, alguém soltando balões ou enchendo, 

plantando árvores e depois as árvores crescendo, entre outras varias cenas de 

ação. Para o dia da execução, os alunos serão lembrados de trazerem um bloco 

autoadesivo também conhecido por post-it. Depois de desenharem todas os passos, 

cada aluno fotografará todos os desenhos na sequência usando o celular. Em 

seguida, editará num dos aplicativos do celular já utilizado anteriormente dando 

movimento a cena. 

b) Será executada uma outra possibilidade, que é uma cena de ação feita pelos 

próprios alunos. Eles poderão escolher uma obra de arte (terão a liberdade de 

escolher uma obra de arte dentro da história da arte) e caracterizar-se como as 

personagens. Representarão a obra montando uma sequência de movimento para 

8ª AÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=cIQ1PnPdWlg
https://www.youtube.com/watch?v=Njl-uqnmBGA
https://www.youtube.com/watch?v=Njl-uqnmBGA
https://www.youtube.com/watch?v=RdEByf0QCz8
https://www.youtube.com/watch?v=RdEByf0QCz8


dar ação a obra, fotografando cada pose da ação. Estas fotos serão postadas no 

facebook, montando um álbum e para obter movimento na cena o observador terá 

que passar as imagens rapidamente para compreender o efeito. 

 

Considerações finais 

 

Espera-se que essa Unidade Didática contribua com as discussões e práticas 

de ensino no qual são abordados o uso do aparelho celular como ferramenta 

pedagógica na construção do conhecimento. O intuito é ajudar a desmistificar sua 

presença em sala de aula através da exploração dos recursos presente no aparelho. 

Sugeriu-se alternativas ao aluno de reflexão sobre o uso do aparelho de celular que 

vai além do divertimento e do lazer. E finalmente,  buscou-se ajudar o professor e o 

aluno a descobrir as potencialidades existentes neste pequeno aparelho, com 

gigantescas possibilidades de exploração dentro do mundo da cibercultura. 
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